Notulen MR vergadering donderdag 1 oktober 2015
Aanwezig: Kristel, Irvin, Alfred, Paula, Jiska
Kristel opent de vergadering.
Algemene reguliere bespreekpunten (20 minuten)
a. Binnengekomen post: we nemen de post ter kennisgeving aan
b. GMR, binnengekomen informatie: behalve de info op de website is er geen extra informatie
gekomen
c. Stand van zaken Groen Schoolplein
Er komt een nieuw hek. Het team heeft twee workshops gehad over het onderhoud van de tuin. Er
volgt voor het team nog een laatste workshop over educatieve mogelijkheden. De tuin is veilig en
officieel goedgekeurd. De incidenten worden bijgehouden. De ervaringen van het team zijn goed: er
wordt leuk gespeeld en de kinderen lijken motorisch beter te worden.
d. Stand van zaken MijnSchoolinfo (o.a. Enquete)
Het zijn de technische gebreken die het gebruik belemmeren. Alfred suggereert dat we Vincent
Heugen van DHS zouden kunnen benaderen om te vragen of er meerdere scholen van DHS deze
ervaringen delen. Hij zou dan als klant naar Mijnschoolinfo kunnen gaan om deze gebreken
mogelijk te verhelpen.
e. Stand van zaken schoonmaak: geen opvallende dingen te melden, wordt vervolgd
Inhoudelijke bespreekpunten
a. Terugblik opstarten schooljaar team Archipel en ouders
Het te laat komen gaat beter. Dit leidt tot meer rust in de groepen en een goede start van de dag.
Nieuwe collega in groep 3 gaat goed. Opstarten schooljaar is ‘overall’ soepel verlopen.
b. Stand van zaken speerpunten beleidsplan 2015-2018
Alfred zoomt in op een aantal speerpunten zoals opgenomen in het beleidsplan:
- Naar aanleiding van de studiedag zijn er 'proeftuintjes' in de verschillende groepen om de
leerlingen meer te betrekken bij 'wat' ze gaan/willen leren. Dit is een van de speerpunten in
het beleidsplan.
- Het team heeft een nieuwe vergaderstructuur (bordsessies). Dit gaat steeds beter.
- Groepsobservaties: iedere groep wordt door Alfred of Daphne bezocht en geobserveerd
adhv een kijkwijzer. Dit vormt input voor de functioneringsgesprekken. Er wordt oa gelet op
effectieve instructie, differentiatie, groepsplannen en de groepsmap.
- Engels wordt nu gegeven in de groepen 1-8. Afgelopen maandag 28/9 was er een
ouderavond. Er waren 9 ouders, 20 hadden zich opgegeven.
c. Bespreken Zwangerschapsvervanging groep 7
Er is een brief verstuurd naar de ouders van leerlingen in groep 7 hoe de vervanging van Steffie
geregeld zal gaan worden. De directie van de Archipel is samen met Steffie aanspreekbaar voor
ouders. De MR is blij dat de signalen adequaat zijn opgepakt.
d. Onveilige verkeerssituatie in straat bij start schooldag
De ouders veroorzaken voor 80-90% dit probleem door ín de ochtend dubbel te parkeren. Dit
gedrag blijkt moeilijk te sturen. Diverse acties zijn de afgelopen jaren, en ook afgelopen periode
uitgevoerd, melding in nieuwsbrief, aanspreken van ouders, wijkagent. We denken nu na over acties
om het bewustzijn van de betreffende ouders te vergroten. Bijvoorbeeld door het maken en
publiceren van foto's van de betreffende auto in de nieuwsbrief.
e. Sinterklaas (5 criteria) bespreken norm DHS-norm
Komende jaren zal het uiterlijk van de Pieten aan de genoemde criteria moeten voldoen. Voor onze
school zijn de volgende afspraken gemaakt: lipgloss i.p.v. rode lipstick, er worden nieuwe pruiken

besteld (geen kroeshaar), geen oorringen (waren er al niet), schmink niet zwart maar bruin. Wel
belangrijk om kern van het kinderfeest te behouden.
f. OR: stand van zaken
A.s. Maandag is er OR vergadering. Alfred zal hier naartoe gaan. De MR heeft aangegeven graag
een bijpraat gesprek te hebben met de voorzitter van de OR en de penningmeester en de directeur
van school. Goede samenwerking tussen directie, OR en MR is belangrijk. Alfred neemt dit mee
richting OR.
g. Communicatie vanuit school naar ouders/leerlingen
Voor het team is het gebruik van Mijnschoolinfo prettig, maar het is niet altijd helder welke
informatie waarin moet: in de mails van mijnschoolinfo of in de weekkrant. Het team moet nog
duidelijke afspraken maken over vorm en frequentie weekkrant.
5. Wervingsprocedure nieuwe directeur (20 min)
Er zijn 58 brieven binnengekomen, hier zijn er 18 uitgekozen en hieruit zijn 6 mensen geselecteerd.
Deze voorgesprekken vinden a.s. maandag plaats bij DHS met Caroline Wigmans (hoofd
personeelszaken), Saskia Schenning (bovenschools directeur) en Alfred Jeths. De kandidaten die
hieruit overblijven zullen een gesprek hebben met de BAC, waarin ook een ouder van de MR zit en
een aantal teamleden.
6. Concept Begroting 20150-2016 (15 min)
Begin november moet deze rond zijn en Alfred zal hier op korte termijn mee beginnen.
7. Wvttk/rondvraag
Er is een vraag over de extra gym-uren waar in de media over wordt gesproken: in hoeverre is dit
verplicht? Alfred is er vrij zeker van dat dit geen verplichting is voor een school. Maar kijkt dit nog
wel even na.

